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Utbildning vid Trafikflyghögskolan, Lunds universitet ? nu fråga
om uppföljning av besluten den 14 april 2000 och den 31 augusti
2001
Bakgrund
Högskoleverket konstaterade i beslut den 14 april 2000 att Lunds universitet inte
hade anpassat utbildningen vid Trafikflyghögskolan till högskolesystemet, bl.a.
saknades något egentligt examensbevis. Av universitetets handlingar framgick inte
tydligt att det är universitetet som examinerar och utfärdar examensbevis för en
högskoleexamen om 80 poäng. Informationen om utbildningen på universitetets
hemsida var inte heller adekvat.
I enlighet med Högskoleverkets anmodan lämnade Lunds universitet i november
2000 en redogörelse för de åtgärder som universitetet hade vidtagit eller avsåg att
vidta med anledning av verkets ställningstagande. Beträffande frågan om
examensbevis anförde universitetet att arbete pågick med att ta fram förslag till ett
sådant.
I augusti 2001 översände universitetet ett formulär till examensbevis. I beviset anges
att det är en trafikflygexamen som studenten har avlagt.
Högskoleverket fann i sitt uppföljningsbeslut den 31 augusti 2001, att universitetet
i formuläret angett en examensbenämning som inte finns i examensordningen.
Vidare konstaterade verket, att det på universitetets hemsida fortfarande angavs att
utbildningen leder till en yrkesexamen, vilket är felaktigt.
Lunds universitet anmodades att redovisa för de åtgärder som universitetet avsåg att
vidta med anledning av verkets beslut.

Universitetets yttrande
Universitetet har i yttrande anfört i huvudsak följande.
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Den av rektor fastställda examensbenämningen trafikflygarexamen är enligt
universitetets mening en generell högskoleexamen med yrkesinriktning, omfattande
80 poäng.
Universitetet fastställde den 15 februari 2001 såväl examensbenämning som
formulär för examensbevis avseende trafikflygarexamen.
Enligt universitetets bedömning är det inte nödvändigt att ordet högskoleexamen
ingår i själva examensbenämningen. Att trafikflygarexamen är en högskoleexamen
anges tydligt i till examensbeviset fogade särskilda upplysningar.
Vad gäller informationen på universitetets hemsida är det riktigt att
trafikflygarexamen angavs som en yrkesexamen, vilket emellertid har ändrats.

Högskoleverkets bedömning
Tillämpliga bestämmelser

I 1 kap. 11 § högskolelagen (1992:1434) anges att regeringen föreskriver vilka
examina som får avläggas inom den grundläggande högskoleutbildningen och att
Högskoleverket beslutar vid vilka högskolor dessa examina får avläggas.
Enligt 6 kap. 4 § högskoleförordningen (1993:100) får inom grundläggande
högskoleutbildning avläggas endast de examina som anges i examensordningen.
(bilaga 2 till högskoleförordningen).
I examensordningen finns tre generella examina angivna, nämligen magisterexamen,
kandidatexamen och högskoleexamen samt ett 40-tal yrkesexamina.
Enligt examensordningen skall i examensbeviset examens huvudsakliga inriktning
anges.
Oriktig examensbenämning

Den av universitetet i beslut den 15 februari 2001 fastställda examen benämnd
trafikflygarexamen finns inte i den svenska examensordningen. Rektor har således, i
strid mot gällande bestämmelser, fattat ett beslut om att högskolan skall utfärda en
examen som inte får avläggas inom den grundläggande högskoleutbildningen.
Examensbenämningen kan ha stor betydelse för studenterna t.ex. vid deras val av
utbildning. Det är därför viktigt att benämna en examen vid dess rätta namn, vare
sig det görs i ett examensbevis eller i ett informationsmaterial. Benämningen på en
examen är inget som universitetet kan råda över. Utgångspunkten måste vara en i
examensordningen befintlig examen, som återges ordagrant. I detta fall är det fråga
om en högskoleexamen, vars huvudsakliga inriktning skall anges.
Högskoleverket förutsätter att universitetet tar intryck av det verket anfört och ser
över sina rutiner så att en korrekt examen utfärdas.
Ärendet avslutas.
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Beslut i detta ärende har fattats av chefsjuristen Annica Lindblom efter föredragning
av verksjuristen Caroline Cruz. I den slutliga handläggningen har också verksjuristen
Barbro Molander deltagit.
Annica Lindblom
Caroline Cruz

